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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (8)كتاب الزكاة  –الموطأ 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 أحسن هللا إليك.

الحمددهلل ر  ا اللددنلمونل الالوددسال الالسددسر  اددب أءدد ل اسلييددني الالم سدداون ليولددن محمددهلل ال اددب ال لدد  الوددح   
 أجملون.

 لن خو  الجزاي ين ذا الجسل الاإلك ارل الاغف  لاسنملون ي حمتك ين أ حر ال احمون.الاهر اغف  لءوخلن الاجزه  
 :فوهن الالتءهللوهلل الوهللقنت أخذ في جني من  نا: - حم  هللا تلنلب-قنل المؤلف 

  قددنً   مللدداللي لددال" :قددنل - ضددي هللا تلددنلب  لدد - الوددهللو   كدد  أ ددن أن ياغدد  ألدد  منلددك  ددن يحوددب حددهلليلي
 ". اي  لجنههللتهر

 لفأ ج د ل نليًلد - ضدي هللا تلدنلب  لد - الخطدنا ين  م  ء ا :قنل أل  أسار ين زيهلل  ن منلك  ن هلليليالح
 الهددر الوددهللق  لددرل   مددن لددرل   فدداذا لسددمنه قددهلل مددني  اددب ال هلل ألدد  فددأخي ه ؟الاددين هددذا أوددن مددن :سددقنه الددذ  فسددأل
 - ضدي هللا تلدنلب  لد - االخطدن يدن  مد  فأهللخل لهذا فهال سقنئي في فجلات  أل نلهن من لي فحايالا يسقالن 

 .فنستقنيه وهلله
 المسدامالن  يسدتطع فادر -الجدل  دز- هللا فد ائ  مدن ف يضد  ملع من كل أن  لهلللن اسم  حم  هللا:  منلك قنل

 .مل  يأخذالهن حتب جهنهلله  اوهر نحق   كنن أخذهن
 زكدنال ملدع  جدًس  أن ودذك  إليد  كتدا - حمد  هللا- اللزيدز  يدهلل يدن للمد   دنمًس  أن ياغد  ألد  منلك  ن الحهلليلي
  لدهلل الأهللى  اي  فنءتهلل ال جل ذلك فياغ :قنل لالمسامون مع زكنال مل  تأخذ ال  لهلل   أن : م  إلي  فكتا لمنل 
 .مل  خذهن أن : م  إلي  فكتا لذلك ل  وذك  إلي   م   نمل فكتا لمنل  زكنال ذلك

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
 :فيها والتشديد الصدقات أخذ في جاء ما بابالمؤلف رحمه هللا تعالى: يقول 

فجواء األمور بأخوذ الصودقات مون أربواب األمووال  ذا  }خذ من أمووالهم صودقة جاء األمر بذلك في قوله جل وعال: 
 بلغت النصاب وحال عليها الحول.

 ".عليه لجاهدتهم عقاًل  منعوني لو" :قال الصديق بكر أبا أن لغهب أنه مالك عن يحيى حدثنييقول: 
منووب بعووع العوورب الزكوواةا امتنعوووا موون  -عليووه الصووالة والسووالم-وهووذا فووي القصووة المشووهورة حينمووا توووفي النبووي 

ا فوال دفعهاا وثبتوا على القتال دونهاا بعضهم متأول أنها متعلقة بالنبي عليوه الصوالة والسوالما واألمور متجوه  ليوه
نما منعها شح   }خذ من أموالهم يقاس عليه غيرها   ا وبعضهم أنكر وجوبها.اوبعضهم ل يتأول وا 

نسوووأل هللا العافيوووة -ا هوووذا مرتووودا االمقصوووود أن مووون امتنوووب مووون دفوووب الزكووواة موووب جحووود وجوبهوووا هوووذا يك ووور  جماًعووو
ن كوانوا أما  ن اعترف بوجوبها لكنه بخل بها وشح بهاا فال يك را لكن   -والسالمة ن قاتل دونها قوتولا قوتولا وا 
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مجموعووةا أهوول بلوودا أو أهوول جهووةا أو أهوول  قلوويم امتنعوووا موون دفووب الزكوواة يقوواتلونا كمووا قووال ا مووام مالووك رحمووه هللا 
تعالىا كما لو تركوا أي شعيرة من الشعائرا لو تركوا األذانا ات ق أهل بلد علوى أل يؤذنوواا هوؤلء يقواتلهم ا موام 

- هللا فورائع مون فريضوة منوب مون كول أنولذا قال ا موام مالوك رحموه هللا تعوالى: األمور عنودنا  ؛ألذانويلزمهم با
ا منووه يأخووذوها حتووى جهوواده علوويهما اا يعنووي واجًبووعلوويهم احق وو كووانمنووها  أخووذها المسوولمون  يسووتطب فلووم -وجوول عووز

ن  ا ن كوان مقور  موانعي الزكواةا فهوو  -رضي هللا تعالى عنوه- وأصل ذلك قتال الصديق ابقتاله بهوا فهوو عواوا وا 
يعنووي ات وق أهوول  الوجوبهووا ك ور وخوورا مون الوودين بالكليوةا فالووذي يمنوب شووعيرة مون الشووعائر ول ي هرهوا اكوان جاحودً 

ن لم يسمب  اينت ر حتى يسمب األذانا فإن سمب أذانً  -عليه الصالة والسالم-البلد عليها يقاتلونا والنبي  كفا وا 
 األذان قاتلهما نعم.

 نلا:......ط
ألنه يقول: فلم يستطب المسلمون أخذهاا يعني افترع أنه واحد لكن عنده قووةا وعنوده منعوة يمتنوب بهواا مثول هوذا 

 كيف تؤخذ منه؟ نعم.
 طنلا:......

 عليهم جهادها حتى يأخذوها منه. اهذا مب الستطاعةا وا مام يقول: فلم يستطب المسلمون أخذهاا كان حق  
 طنلا:......

 هو؟ ما
 طنلا:......

 فرائع؟
 طنلا:......

 أصلها واجباتا ال رائع المقصود بها الواجبات.
 طنلا: لال اتفقالا  اب ت ك الحجنا؟

 ؟ماذاعلى 
 طنلا:  اب ت ك الحجنا؟

 يرى وجوبه؟ االحجاب وهم ممن يعتقد وجوبها أو هم عوام يقلدون  مامً 
 طنلا:......

ا ولووو وصوول  لووى حوود القتووالا هووذه فريضووة موون فوورائع هللاا امووون بووه  لزاًمووالمت وق عليووها هووؤلء امتنعوووا ورفضوووا يلز 
 نعم.

 طنلا:......
 ن كان من الشعائر ال اهرة التي تعاقب عليها المسلمون وتعارفوا عليهاا تركوها معاندة مثل هوؤلء يتجوه  لوزامهم 

 بها.
 ".عليه لجاهدتهم عقاًل  نيمنعو  لو" :قال الصديق بكر أبا أن بلغه أنه مالك عن يحيى حدثنييقول: 
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قصة حرب المرتدين المعروفوة فوي محواورة أبوي بكور موب عمورا عمور يورى أنهوم موادام يقولوون: ل  لوه  افي القصة
لجاهودهم عليوها وهوو واحود العقولا والعقوال موا تعقول بوه  قسوم الصوديق أنهوم لوو منعووه عقواًل أ ل هللاا فال يقاتلونا ف

 ه لئال تشرد.الناقةا تعقل به ا بلا تشد ب
لقواتلتهم علوى  -صولى هللا عليوه وسولم-ا كوانوا يؤدونهوا  لوى رسوول هللا اا الذي في البخواري عناًقوافي البخاري عناقً 

 منعهاا والعناق الصغار من أولد الغنم.
 :لا مام البخاري رحمه هللا تعالى ترجم على هذا بقوله: باب أخذ العناقا وهل تؤخذ العنواق فوي الصودقة؟ أو نقوو 

ا اأو عناًقو  ن هذه مبالغة مون أبوي بكورا وعوزم وتصوميم علوى أنوه يقواتلهم لوو منعووه أدنوى شويءا سوواًء كوان عقوالً 
 البخاري يقول: باب أخذ العناق.

قال ابن حجر رحمه هللا: كأن البخاري أشار بهذه الترجمة  لى جواز أخذ الصغيرة من الغنم فوي الصودقة؛ ألنوه ل 
نا فهي أولى أن تؤخذ من الهرموة  ذا رأى السواعي ذلوكا يعنوي فورق بوين األخوذا وبوين عيب فيها سوى صغر الس

الدفبا وا عطاءا البخاري يقول: باب أخذ العناقا ما قال: باب دفب العناقا أو  عطاء العناقا كما أنهوا ل تؤخوذ 
أن وب لل قوراء أخوذهاا وموا  هرمةا ول ذات عوارا ول تويسا  ل أن يشواء المصودقا يعنوي السواعيا  ذا رأى أن هوذه

 المانب أن يكون العناق من هذا البابا ول عيب فيها سوى صغر السنا بخالف الهرمة وما عطف عليها.
يقووول: وهووذا هووو السوور فووي اختيووار ل ووج األخووذ فووي الترجمووة دون ا عطوواءا وقيوول: المووراد بالعنوواق فووي هووذا الحوودي  

 -رضوي هللا تعوالى عنوه-  ن الموراد بهوذا المبالغوة مون أبوي بكور الجذعة من الغنما لكنه خوالف ال واهرا ولوو قيول
 والتصميم والعزم على قتالهم على منعهم أدنى شيء من الزكاةا من الواجب عليهم.

 ا نعم؟أسلم بن زيد عن مالك عن وحدثنييقول: 
 طنلا:......

ده النقطوا  ل سويما ا رسوال  شوكالا وا موام مالوك عنو ه: الحدي  مخرا في الصحيحين موصول موا فيوا أوًل نعم
 هو يدرا النقطا  مثل هذا في ا رسالا وا رسال عنده مقبولا مقبول عند مالك يحتج بها وكذلك أبو حني ة:

    التن لالهمن الهللالالا الاحتج منلك كذا الللمنن 
ف رده  لوووى رأس نعووم  لووى رأس المووائتين ومثووول هووذه األمووور مقبولوووةا التووابعون بأسوورهم يقبلووون المراسووويلا ولووم يعوور 

المائتينا كما يقول ابن عبد البرا نعم  لى أن جاء الشافعي فقبله بالشروط التي وضعها في رسالتها ثوم جواء مون 
بعووده وشووددوا أكثوور؛ ألنووه كلمووا تقوودم العهوودا وازدادت الموودة يحتوواط العلموواء أكثوور؛ ألنووه يكثوور الضووعف فووي الوورواةا 

 التجاوز منهم. اويكثر أيًض 
 طنلا:......

  مام مالك ما ي رق بين التابعينا ي رق بين كبارهم وصغارهم الشافعيا الشافعي رحمه هللاا ثم يقول:ا
 لاجهل في السنقط في اإلسلنهلل ال هلله جمنه  اللقنهلل 

 المسار وهلل  الوحيح أوا  ونحا التمهوهلل  لهر لقا 
عني  لى حد ا مام مالك موا رأوا مون المقصود أن ا مام مالك يتساهل في هذاا ومب القدم هم ما رأوا من الرواةا ي

الوورواة مووا رآه موون جوواء بعضووهما عاصووروا الوورواةا يسووهل علوويهم أنهووم يسووقطون الضووعيف ويدلوسووون ويسوووونا بوول 
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بعضهم يتجاوز  لى أن يصل  لى حد الكذب والوضبا لكن في العصور األولى ما يوجد مثل هذاا فأمورهم مبنية 
 تقادم العهد بهما ولو لم يعرفوا بعدالة بالتصيو.على أن الرواة في تلك العصور ممن 

 ؟ال قنً   نطنلا: وييت  لنقً 
 نعم كالهما ثابت.

 .عمر شرب :قال أنه يقول: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم
ن أبوا بكور قوال الل  وين أو قوال أحودهما؟ يعنوي هول قوال أبوو بكور مورة   :ثابت من حي  الصوناعةا لكون هول نقوول

؟ أو أن الل ج واحدا والتعدد من تصرف الرواة؟ أما من حي  الصناعة فالكل صحيح يعني ال عناقً ا ومرة قاعقالً 
  شكالا أما من أراد أن يرجح فالعناق أرجح. هما في
 نعم؟

 طنلا:......
ل ما هي مستعمل؟  العناق الصغيرة من ولد الغنما مستعمل عندكم عناق وا 

 طنلا:......
 تسمونه؟ ماذا الة عندكم؟ الصغيرة من ولد الغنمالعناق تعرفونها يعني مستعم

 طنلا:......
لئال يشرد هذا عقالا يسمى بهذا؛ ألنه يعقلا يعنوي يمنوبا يمنوب  ؛عناقا طيب العقال الحبل الذي يربط به البعير

البعير من الشرود والهربا كموا أن العقول يمنوب صواحبها نعوم العقول يمنوب صواحبه مون أن يتصورف تصورف غيور 
 ء.العقال

 مون سوقاه الوذي فسوأل فأعجبوها البًنو الخطواب بون عمور شورب :قوال أنوه يقول: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسولم
 ؟اللبن هذا أين
ل غير مشرو ؟ نعوما يعنوي سوؤال موا يشوك فيوها السوؤال عموا يشوك فيوها  ؟اللبن هذا أين من هذا السؤال مشرو  وا 

تعوالى عنوها هوذا احتموال أن يكوون أعجبوه فوأراد أن يسوأل  مثل صواحب الميوزابا مون الوذي نهواه؟ عمور رضوي هللا
مووا يبنووى عليووه  مووا يوودخل الجوووفا ومووا يكووون فووي الخوواراا بووين قوود ي وورق بووين امنووه ليسووتكثرا احتمووال هووذاا وأيًضوو

- ولذا سأل عمور ؛الجسدا وبين غيرها قد ي رق بين هذا وهذاا والور  فيما يدخل في الجسد ينبغي أن يكون أكثر
مب أنه نهى من سأل صاحب الميزابا وهو يسأل عن نوعوها ل عون حلوها قود يسوأل عون  -تعالى عنهرضي هللا 

هوذا؟ موا تعرفوه تسووأل عنوها مون أجول أن تقودم عليوها أموا عون جهوة الحول والحرمووة  موا :نوعوها موا هوذا؟ أنوت تسوأل
أيون لوك هوذاا ومون؟  كونك تسأله مون اوأنت في ضيافة مسلم األصل فيه أنه يتحرى ويتوقى وتتشكك في كل أحد

 لا اللهم  ل  ذا  هرت أمارات وعالمات على الشخو أنه ممن يتساهلا مثل هذا الور  سؤاله نعم.
 طنلا:......

هووذا وجووها لكوون أنووا عنوودي الوجووه األوضووح أن مووا يوودخل فووي الجسوود فووي الووبطن ويبنووى عليووه الجسوود هووذا ينبغووي أن 
( يعنوي  حسواسا يوجود عنود بعوع عمك تكن مستجاب الدعوة())أطب مطولذا جاء في الحدي :  ؛يحتاط له أكثر
ا لكن متى ينقل مثل هذا؟ ألن كثير من الناس يحوس بالشويءا ثوم  ذا تأكود منوه  ذا هوذا ا حسواس االناس  حساسً 
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ل أصل لها ينقل مثل هذا ا حساس  ذا كان له أصلا فينقلونا يعني أن بعع الناس يقول: أنوا وهللا أحوس فوي 
ا طيووب د  موون يحووس فووي ن سووه ممووا يصووير لووه أثوورا يعنووي مثووال ذلووكا ن يوور ذلووك شووخو قووال: أريوود ًئان سووي شووي

أسووافر ا،نا قيوول لووه: ل تسووافر يووا ابوون الحوواللا انت وور  لووى الصووباغ أفضوولا سووافر ووصوول الغوورع الووذي يريوودا 
سوبحان  اائًمونا ودو مسوو  نحونن و و نواه نحونخالو انتهى ا شكال ما نقلا لكن لو صار عليه شيءا قالوا: نعوم 

يعانوود ويووروغ وبعوودينا مووا هووو بصووحيحا كثيوور موون النوواس يقووال لووه: ل تسووافر ا،نا ويووروغ ول  الووذيهللا الع وويم 
يصير عليه شيءا لكن يصير حواد  قليلة تنقولا فيبنوى عليهوا أن كول شوخو يوروغ بعود أخوذ ورد يصوير عليوها 

مب ذلك كثير من األمور تمشي فإذا وجد مرة  وهذا ا حساس الذي يحسه بعع الناسا يحس باستمرار هوا لكن
 واحدة أو مرات يقول: وهللا هو محس بهذا.

 طنلا:......
 أبو بكر؟

 طنلا:......
 هو من هذا النو ا أن الذي يدخل في الجوف ينبغي أن يحتاط له.

 طنلا:......
لديه  حساسا وقد يقور فوي قلبوه وأبو بكر بعد األكلا وأبو بكر كذلكا لكن مب ذلك المؤمن عنده فراسةا قد يكون 

 تكون القرائن تدله على شيء من هذا. اشيء يجعله يسألا وأحيانً 
 نعوم فوإذا ا قد سماه لكن نسيه عمرا أو لم يتعلق به غرضوهاسماه قد ماء على ورد أنه فأخبره من أين هذا اللبن؟

 .هذا فهو سقائي في جعلتهف ألبانها من لي فحلبوا النعم من ذلك الماءا يسقون  وهم االصدقة نعم من
ا،ن المح ووور كونووه يموور علووى  بوول الصوودقة ويشوورب منهووا ب يووه فقووطا أو يأخووذ فووي سووقائها أو الكوول؟ لووو موور بإبوول 

 يتخذ غبنةا عليه  شكال؟  ام مملوكة لشخو بعينها أو بحائط لشخو بعينها وأكل ب مه فقطا لو
 طنلا:......

 نعم؟
 طنلا:......

بنوةا ومثول هوذا ل يجووزا فجعلتوه فوي غال فوي كونوه أخوذ وجعول فوي سوقائها صوار اتخوذ ل  شكال في هذاا ا شك
 .فاستقاءه يده -رضي هللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر فأدخل سقائيا يعني الوعاء الذي معها فهو هذاا 

الصوديقا  ا يلوزم أن يسوتقيء؟ فعلوهامحرًمو ل أو شورب موا فيوه شوبهةا أو أكول شويًئاوهل يلزم مثول هوذا لكول مون أكو
 وفعله عمرا لكن هل يلزم؟ 

 طنلا:...... 
نعما ا،ن الطعام استقر فوي مكانوها واألكول وحصولا والتجواوز وحصولا أو هوذا مون بواب الوور ؟ يعنوي علوى هوذا 

ا فأعجبتوك وأكلتهواا ثوم لموا انتهيوت قموت تخشوى أن من أكل ثم تبين له أن المال مسروقا جاء الولد بت احوة موثاًل 
ت ر سوألت فقوال: وهللا مور  لكون بعود األكول تسوألا فوإذا }ل تسوألوا عون أشوياء  ن تبود لكوم تسوؤكم لا تسأل قبل األك
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وسوورقت هوول يلزمووه أن يخرجهووا بالسووتقاءا أو هووذا موون بوواب الووور ا الووور  شوويءا لكوون هوول نقووول: يلزمووه أن  محووالً 
 يدخل يده ويخرجها؟ 

 طنلا:......
 وغير مأكول؟ اما كان نجسً  ومأكولا وبين ما  ذا كان أصل المادة طاهرا يعني ي رق بين
 طنلا:......

 ين؟أا يقدم على المتميز هذا ل يطلب شيًئا الذيكيف؟ 
 طنلا:......

 لا عرف فيما بعد أن هذا خنزير أو ميتة.
 طنلا:......

ا اقوب شويًئاا الستقاء ل يغيور مون الو ألن هذ ؛أنت افترع أن ما في البطن غيرها المقصود أن هذا من باب الور 
لكن لو كان قبل أن يشربه سأل عنها فإذا به من وجه غير مشرو ا ويعاد  لى صاحبه ليست يد منها هوذا واجوبا 

قال: أعدها  لى مكانهاا تلزمه  عادتهواا لكون  ذا أحيلوت باألكول ثوم  نعما لما سأل الولد عن الت احة وقال: سرقتهاا
ا وعلووى هووذا يكووون  خراجهووا موون بوواب ه ل يسووت يد صوواحبها شوويًئاا هووذسووتقاءها فصووارت قيًئووابعوود ذلووك اسووتخرجتا ا

 الور ا بل هذا نهاية الور ا نعم؟
 طنلا:......

ل لوو كوان ممون تحول لوه الصودقة لصوارت عليوه صودقةا  اهم الذين حلبوا له لكن هذا ممن ل تحول لوه الصودقةا وا 
 ولعمر هديةا نعم.

 طنلا:......
 على كل حال هذا نهاية الور .

 :......طنلا
 نعما أما قصة أبي بكر فهي ثابتة بال  شكالا وهذه لها ما يشهد لهاا نعم.

 طنلا:......
 ألن  دخال الجوف شيء نجس ما يجوز.؛ هذه ل بد من  خراجها

 أن يووذكر  ليووه كتووب العزيووز عبوود بوون لعموورمووا ذكوور اسوومها لووم يسووما  يقووول: وحوودثني عوون مالووك أنووه بلغووه أن عوواماًل 
ا ثوم اسواعيً  -عليه الصالة والسالم-بعثه النبي   -رضي هللا تعالى عنه- بن الخطاب عمر اماله زكاة منب رجاًل 

-النبووي  فقووال: منوب ابون جميوولا وخالودا والعبوواسا منعووا زكووواتهما فقوال -عليوه الصووالة والسوالم-رجوب  لوى النبووي 
ا فقوود اوأمووا خالوود فووأنتم ت لمووون خالوودً  فأغنوواه هللاا ا))مووا يوونقم ابوون جميوول  ل أن كووان فقيوورً : -عليووه الصووالة والسووالم

( سالحه كله في سبيل هللاا فمثل هذا يوتهم بمنوب الجوزء اليسوير مون مالوه؟ موا احتسب أدراعه وعتاده في سبيل هللا(
 يتهما نعما وكذلك العباس فهي علي ومثلهاا فإذا منب.
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موداخالت الشوباب ول  علوى بعوع فكنت أسمب الجواب اعن طريق ا نترنت اهذا يقول: باألمس كنت أسمب درسً 
 أسمب السؤالا وكذلك ا،نا فهل من حل لتتم ال ائدة للجميب؟

يعني يريد  عادة السؤال يعني المداخالت ل بد أن يكون هناك لواقط كثيرة تكون بأيدي ا خوانا أو واحد يدار به 
ذا أمكون ا عوادة مون عليهما وهذا به صعوبةا نعما وليكن هذا مما يتميز به من تحمل المشقة وح ضر للودرسا وا 

 غير مشقة ول تكرار كثير ل باس.
منوب زكواة مالوه فكتوب  ليوه عمور أن دعوها  المقصود أن هذا العامل ذكر لعمور بون العزيوز الخلي وة الراشود أن رجواًل 

لووك األموور ذ عليووه اشووتدذلووك األموورا  عليووه فاشووتد الرجوول ذلووك فبلوو ة موون المسوولمينا قووال: ااتركووه ول تأخووذوا منووه زكوو
 .منه خذها أن :عمر  ليه فكتب اذلك له يذكر  ليه عمر عامل فكتب اماله زكاة ذلك بعد وأدى

قووال: يحتموول أن الرجوول منووب موون دفعهووا  لووى العاموولا وتووولى دفعهووا بن سووه  لووى  -رحمووه هللا تعووالى-ابوون عبوود البوور 
د البورا أن الرجول منعهوا مون العامول دون ال قراءا فقال: دعها يعني ي رقهوا علوى ن ورها هوذا احتموال أورده ابون عبو

منعها من أهلهاا ولوم يكون ممون يمنوب الزكواةا يعنوي عورف مون حالوه أنوه صواحب ديانوةا ول يتصوور منوه أن يمنوب 
ا فت رس فيه أنه ل يخالف جماعة المسلمين الدافعين لهاا فكان األمر كما كانا كموا الزكاةا مب أنه صاحب تحر   

كان يدفعها بن سها ثم دفعها  لى العامل؛ ألنه شق عليه أن يقوال: اتركووها وأن ين ورد بهوذا  نا وكما توقبا يعني 
تم ر لوه اتركووها  ذا مور  اتعزيورً  ؛عن المسلمينا لكن الحتمال الثاني هو ما ذكروها لكن كأنه أ هرا أنوه قوال: دعووه

أن مثول هوذا التعزيور يك يوه؛ ألن بعوع بأمواله اتركوها مروا على المسلمين واتركووها وتوقوب عمور بون عبود العزيوز 
الناس يك يوه أدنوى تعزيورا فينزجورا يعنوي سوهل علوى الون س أنوه يوأتي  ليوه العامولا ويعتوذر منوها وهللا أموالنوا  لوى 
ا،ن ما بعد حال عليها الحولا أو ما بلغت النصابا انصرفوا المقصودا نعما أو يكذب عليها سهلا يقول:  نوي 

وجد هذا في المسلمينا لكن يصعب علوى ن وس المسولم أن يمور العامول والسواعي علوى جميوب وهللا دفعت الزكاةا ي
؛ ألنه يتوقب أنه ما تورك  ل ألمور أع وم مون مسوألة منوب الزكواةا االناسا وهو يراه يتركه ول يكلمها هذا صعب جد  
 نعما وبذلك لما اشتد عليه أدى بعد ذلك الزكاة.

 :له؛ ل نه أن ذلك يردعه فكان كما  نا ولذلك أسلوب الخبرا فكتب  ليوه عمور اأقول: يحتمل أنه قال ذلك تعزيرً 
أن دعه ول تأخذ منه زكاة مب المسلمينا العبارة: "دعه ول تأخذ منه زكاة مب المسلمين" يعني كأن عملوه مخوالف 

لمسوولمينا فشووق كونووه يخوورا موون الصووف مووب ا العموول المسوولمين فاتركووها فبلوو  ذلووك الرجوولا فاشووتد عليووه ذلووك األموور
 عليه هذا فبادر  لى دفعهاا فكتب  ليه عمر أن خذها منها مادام دفعها خذها منه.

 اطووالب يحضوورونا األول ابعووع النوواس يك يووه أدنووى شوويء موون التعزيوورا حصوول فووي مجلووس درس موون الوودروس
ثوم الثواني ثوم الثالو  ا يقورأ األول امعهوم عشورون كتاًبو اان طالًبوو الثانيا الثالو ا كول واحود معوه كتواب ويقورأا عشور 

 لى آخرها تأخر طالب صار هو األخيرا قرأ موب النواسا ثوم قوام الشويخا فوي اليووم الثواني كوذلكا فوي اليووم الثالو  
لما وقف عليه الدور قام الشيخ وتركها تأخر ثال  مرات متوالية ويصير هو األخيرا قام الشيخ وتركها في اليووم 

الودرسا صوار هوو أول مون يحضورا فتركوه للقوراءة تعزيورا موا قوال: وهللا موا  الذي يليه جاء األولا وهكوذا موا تورك
 أحضرا فبعع الناس يردعه أدنى شيءا نعم. أن يني أقرأ ما يلزمغبيدام ما 

 أحسن هللا إليك.
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 الاس لنا اللخول يمن  من وخ ص من زكنال  نا
 أن - ضددي هللا  لدد - هللسددلو يددن  سدد  ال ددن يسددن  يددن سددايمنن  ددن  لددهلله اليقدد   ددن منلددك  ددن يحوددب حددهلليلي
  نللضددح سدقي الفيمددن لاللءد  الال لددل الاللودالن  السدمني سددقت فيمدن)) :قددنل -السدار  ايدد  هللا وداب- هللا  سدالل
 (.(اللء  لوف

 ال  لالجلدد ال  اللخددل وددهللق  فددي وؤخددذ  : "قددنل ألدد  ءددهنا ايددن  ددن سددلهلل يددن زيددنهلل  ددن منلددك  ددن الحددهلليلي
 ".الوهللق  في مل  وؤخذ ال  المنل ونحا  اب يلهلل الهال :قنل لحيو  اين  ذق ال  لالفن ال مو انال

لمددن حمدد  هللا تلددنلب: " منلددك قددنل  فددي ملدد  وؤخددذ   الالسددخل ل سددخنلهن وددنحيهن  اددب تلددهلل الغددلر ذلددك ميددل الا 
 كمن أهلللنه من وؤخذ   لأءيه  المن الي هلل  ذلك من لملهن الوهللق  تؤخذ   يمن  اسمالال في يكالن  القهلل لالوهللق 

 ".خين ه من وؤخذ  
لمن" :قنل  ".المنل أالسنط من الوهللق  تؤخذ الا 
 ذلدك فدان لالاس لدنا اللخودل إ  اليمدن  مدن وخد ص   أل  : لهلللن  اي  المجتمع اسم  فن هللا  ل : " منلك قنل

 أهاد   ادب فوخد ص لنال لً د ن طً د وؤكدل الاس لدنا اللخودل يم  أن الذلك لييل  اليحل وسح  ويهللال حون وخ ص
 يأكااللد  البول  يولهر وخاب ير ل اوهر ذلك فوخ ص لضو  ذلك في أحهلل  اب يكالن  ئسالل ؛اللنس  اب لاتالسل 
 ". اوهر خ ص من  اب الزكنال مل  وؤهللالن  ير لءنيالا كوف
لمدن ن ط ً  وؤكل   من فأمن حم  هللا: " منلك قنل لمدن لوخد ص   فالد  لكاهدن الحيدالا مدن حودنهلله  لدهلل وؤكدل الا   الا 
 إذا زكنتهدن ودؤهللالن  لاسمنلد  فوهدن أهاهدن  ادب فالمن لنح    الخاوت الطويالهن الهللقالهن حوهللالهن إذا فوهن أهاهن  اب
 ". لهلللن في  اختسل   الذ  اسم  الهذا لالزكنال في  تجا من ذلك ياغ
 طدنا إذا  يالسدهن فدي اليم هدن أهاهدن  ادب وخد ص اللخدل أن  لدهلللن  ايد  المجتمدع اسمد  حم  هللا: " منلك قنل
 أن القيدل أهاهدن  ادب تخد ص أن  لدهلل جنئح  اليم ال أونيت فان ذاذالج  لهلل ام ً ت وهللقت  مل  اليؤخذ لييل  الحل
 افودن هللً  أالسد  خمسد  ويادغ ءديي اليمد  مدن  قي فان لوهللق   اوهر فايس كا   نليم  الجنئح  فأحنطت تجذ

 اللمدل الكدذلك لزكدنال الجنئحد  أودنيت فيمدن  ادوهر اللديس لزكنتد  مدلهر أخذ لالسار  اي  هللا واب الليي  ونع
ذال نأيًض  الك ر يف  قطل  أال ء يك كل منل وياغ   لمتف ق  أمالال في اءت اك أال متف ق  أمالال قطع ل جل كنن الا 
 اليددؤهلل  وجملهددن فالدد  لالزكددنال فيدد  تجددا مددن وياددغ  لدد  إلددب ذلددك  لدد  جمددع إذا الكنلددت لالزكددنال فيدد  تجددا مددن

 ".زكنتهن
 :واألعناب لنخيلا ثمار من يخرو ما زكاة بابيقول المؤلف رحمه هللا تعالى: 

بالغيوبا  األبي حني وة الوذي يقوول:  نوه  ون ورجًمو االخرو: التقديرا والحزرا وهو معمول به عند الجمهور خالفً 
وتوقووبا ول يبنووى عليووه حكووما بوول ل بوود موون الكيوول أو الوووزنا الكيوول فيمووا يكووالا والوووزن فووي مووا يوووزنا والخوورو ل 

ا ول شك أن الخرو  نا لكن ال ون مت واوتا فمون ال ون موا ل يجديا لكن الجمهور عليها وجاءت به األخبار
يغنووي موون الحووق شوويًئاا ومنووه مووا هووو أكووذب الحوودي ا ومنووه مووا يصوول  لووى درجووة اليقووينا الووذين ي نووون أنهووم مالقووو 
ربهما وكذلك الخروا هو حوزر و ون وتقودير لكون يبقوى أن الخورو لوه أهلوها بحيو  يوجود مون يخورو البسوتان 

لف النخيلا بحي  ل يزيد ول ينقو عن الكيل والوزنا كل بضاعة لها أهلهاا وكل صنف له آالكامل الذي فيه 
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رجالووها وكوول فوون لووه أربابووها يعنووي هوول يووؤتى بخووارو يسووأل عوون سوولعة كووم تسوووى هووذه؟ هووذا الحصوور قووال: تسوووى 
توى فوي أربعمائة ألف وستا ليؤتى بمثل هذا يخرو؟ نعم؟ هذا ما هوو الخوروا لكون وجود مون يخورو حقيقوة ح

العصور المتأخرةا يعني في العصور الحاضرةا من يخرو البستان من أكبر البساتين فيه آلف النخيول ول تزيود 
ن كان  ن  ا طالقً  ا يعني ما يبنى على مقاييسا ومقاديرا ومكاييلا وموازينا لكون اوتقديرً  اا فالخرو له أصلا وا 

ين ور  لوى األرع ن ورة عوابرة ويقوول: قيمتهوا كوذاا وحينئوذ  له أهلها وكل فن له أهلها يعني تأتي بصاحب العقوار
 ل تزيد ول تنقو.

ويقودرها بحيو  ل تزيود ول تونقوا توأتي  لوى  اعشرين غرفة ار غرفشتأتي  لى أصحاب الكتب ين ر المكتبة ع
بعود  أصحاب المواشيا تأتي  لى أصحاب النخيلا ن س الشيءا فالخرو شرعيا وفائدته أن الزكوات  نما تؤخوذ

ا ال تتصورفو  :ا ما يؤخذ منوه وهوو رطوبا فهول يقوال ألربواب األمووالاتمام النضجا بعد تمامها يعني  ذا صار تمرً 
ا يوؤتى بخوارو امنها ل تبيعواا ل ت علوا حتى يكال؟ هو ما يكال وهو رطبا ل يكال حتوى يصوير تمورً  ال تأكلو 

وفيقدر أنه يبل  كذا من التمرا ا،ن تصرفا عرف حق ال  ل  مساكينا من خالل تقودير الخواروا ا،ن تصورفا ك 
ل لو كان ينت رون  لى أن يصير تمرً غتب الذيأو بب أو  ويكالا ويخرا حق المسواكين  ايا هذه فائدة الخروا وا 

فوي سونابلهاا  هالجمهوور علوى أنهوا ل تخوروا لمواذا؟ ألنهوا مكتنو ابدقةا هذا أمر معروفا ومثله العنبا الحبوب
قوديرها بدقوةا فثمور أو تمور النخول بوارزا وكوذلك العنوب بوارزا أموا غيرهوا فإنوه يصوعب تقوديره؛ ألن يعني يصعب ت

الحبوب متوارية بقشورهاا ول يست اد منهاا ول تبا  وهي متواليةا يبا  منهاا اللهم  ل  ذا بيب وعرفوت قيمتوه يقودر 
حتوى يصو ى مون سونبلها ويكوالا فيعورف حوق حينئذ  ذا بدا صالحها  ذا اشتد الحبا لكن األصل أنوه ينت ور فيوه 

 المساكن.
 ن الثقة عند مالك؟ا م  عنده الثقة عن مالك عن يحيى حدثنييقول: 

 طنلا:......
ابن أبي المخارق؟ لا ل هو روى عنها لكن ل يعني أنه يطلق عليه الثقةا هو اغتر به وروى عنها واألصل أل 

ة عنوودها حوودثني الثقووةا الشووافعي يقووول: حوودثني الثقووةا حوودثني موون ل يووروي  ل عوون ثقووةا لكوون  ذا أطلووق قووال: الثقوو
ن كان متهمً   في دينها شيخه  براهيم بن أبي يحيىا لكن مالك نعم؟ اأتهما يعني على الحدي ا وا 

 طنلا:......
 لا ل ما هو بنافبا تعرفه؟

 طنلا:......
 لا ل هو صرغ به في كتاب المناسك صرغ بها لا ما هو.

ن الثقوة المووبهم عنود مالووك وعنود الشوافعي وعنوود فوالنا  وعنوود عوالنا لكوون ل بود موون فوي تعجيوول المن عوة بووي   الحوافج
  ن شاء هللا. ا حضاره غدً 

 أنالمودني العابودا  سوعيد بون بسور وعن الهاللي المدني أحد ال قهاء السبعةا يسار بن سليمان عن عن الثقة عنده
ثوقا يعنوي لوو قوال مالوك: حودثني الثقوة عون سوليمان ا،ن فيه راو مبهما و  ا قال -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول

ل ما يك ي؟  ل ما يك ي؟ التعديل مب ا بهام يك ي وا   بن يسارا يك ي وا 
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 طنلا:......
 انقطا . هما في

 طنلا:......
 مب ا بهام.لا لقيها افترع أنه لقيها التعديل مب ا بهام هذه مسالة معروفة عند أهل العلما التعديل 

 طنلا:......
ولهذا المعتمد عند أهل العلم أنه ل بد أن يسميه؛ لئال يكون ثقوة عنودها وعنود غيوره غيور ثقوةا  ؛غير ثقة عند غيره

موونهم موون يقووول:  ذا كووان موون األئمووة المتبوووعين مثوول مالووك والشووافعي وأحموود يلووزم مقلووده أن يقلووده فووي حكمووه علووى 
سومها مووادام يقلووده فووي األحكواما يقلووده فووي الوورواةا موادام وثقووه ا مووام يكت ووي المقلوود الوراويا ول يلووزم أن يبحوو  عوون ا

 بتوثيق  مامه
    الخطوا الالفقي  الوو في الميهر التلهللول ليس يكتفي 

التعديل مب ا بهام ل يك يا لو نو على توثيقها ولو كان ممن ل يروي  ل عون ثقوةا ولوو قوال: جميوب أشوياخي 
 سمى الراويا فتن ر أقوال أهل العلم فيه.ثقاتا ل بد أن ي

على كل حال الحدي  موصول عن ابن عمر في صحيح البخاريا وهو عند مسلم بنحوها عن جابر بن عبودهللاا 
 فهل نقول: مت ق عليه؟

 طنلا:......
 لماذا؟ نعم؟

 طنلا:...... 
 ؟مسلم بل  ه عن جابرا نعم نافترع أ

 طنلا:......
 ا كيف؟نعم

 طنلا:......
حوود مت ووق عليووها حوودي  مخوورا عنوود البخوواريا وحوودي  آخوور عنوود انا همووا حووديثانا ل حوودي  و ينعووما يكووون حووديث

 مسلما ل بد من اتحاد الصحابيا هذا عند األكثر وهو الذي استقر عليه الصطالغ.
 ا وعوون صووحابي آخوور ولووو كووان بوون س الل ووج عنوود مسوولم لأموا لووو خوورا عوون صووحابي فووي كتوواب فووي البخوواري مووثاًل 

 يصير من المت ق عليه.
يقوول: الحودي  مت وق عليوه خرجوه محمود مون حودي  أبوي هريورةا ومسولم مون حودي  ابون عمورا هوذا  االبغووي أحياًنو

( هوذا مرسول عنود مالوكا وهوو العشور( السوماء سوقت فيموا))اصطالغ لها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوال: 
 موصول عند البخاري ومسلم.

 ( المطر.لسماء())فيما سقت اقال: 
 طنلا:......

 فيه؟ ماذا
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 طنلا:......
 لا متاببا هو ما يروي عنه.

( وهوووو شووورب (والبعووول))( الجاريوووة التوووي ل تحتووواا  لوووى آلتا ))والعيوووون(( يعنوووي المطووورا ))فيموووا سوووقت السوووماء(
 ( وهذا مبتدأ مؤخر خبره الجار والمجرور المتقدم.(العشر)) األشجار والزرو  بعروقهاا

( وهووذه هووي (العشوور نصووف)) (  بالسووانية والناضووح والنواضووح ا بوول التووي يسووتقى عليهوواا(بالنضووح سووقي موواوفي))
القاعوودة فووي الزكوواة أن المووال الووذي فيووه كل ووة ومشووقة علووى أربابووه تخ ووف زكاتووه بخووالف مووا ل كل ووة فيووه ول مشووقةا 

هوذا وهوذا ثالثوة أرباعوها ثالثوة أربوا   ا والذي فيوهفالذي فيه مشقة نصف العشرا والذي ل مشقة فيه العشر كامالً 
 العشر.
الزرو  والثمار زكاتها أكثر من األموال األخرىا أكثر من عروع التجارةا وأكثور مون النقودين؛ ألن فيهوا  اوعمومً 

التجووارات؛ ألن كوول مبلوو  يحتوواا  لووى معانوواةا  موون التعووب والمشووقة أشوودا أمووا الزراعووة فأمرهووا أخووف موون غيرهووا موون
رةا ل نن ور  لوى تجوارة اليووم أن ا نسوان قود يكسوب األمووال الطائلوة وهوو جوالسا بتلي وون أو شوبهها بالنسبة للتجوا

 ون من ورائها.بلا األصل أن أصحاب التجارات يتع
 فووي يؤخووذ ل: "قووال أنووه شووهاب ابوون عوونيعنووي ابوون عبوود الوورحمن الخرسوواني  سووعد بوون زيوواد عوون مالووك عوون وحوودثني
معنوى حشوف؟ ييوبس  مواا اعصو ورا نوو  رديء مون التمور  ذا جوف صوار حشو ً  " وهو بزنوةالجعرور النخل صدقة

نوووو  رديء مووون التمووورا كأنوووه  ا" المصوووران جموووب مصووويرا وهوووو أيًضوووال وووارة مصووورانال ولبحيووو  ل يصووولح ل كووولا "
 مب شيء من الطولا هو الشيو؟ اا ولصغره شبه بالمصرانا صغير يعني دقيق رفيب جد  اغصير جد  
 طنلا:......

 شيوا لكن ما يلزم أن يكون هذا. :نحن نقول حتى اكل مكانفي 
 طنلا:......

 حتى الشيو يتمر.
 طنلا:......

 الشيو يؤكلا لكنه نو  رديء.
 طنلا:......

 المعنى؟ ما
 طنلا:......

كولا ا ل تن ور  لوى  رفنوا الوذي نعيشوه وحياتنوا التوي نعيشوهاا المقصوود أنوه يؤ -هللا المستعان-يأكلونه يا عبد هللا 
 سواًء كان أكله الناس أو دوابهم.

 طنلا:......
فيها ستمائة نو ا ذكر ابن الجوزي في المدينوة وحودها سوتمائة  أن ذكر ابن الجوزي  فقط يأتي أنوا  التمرا المدينة

 .اجديدً  انو  من التمرا وكل يوم نسمب نوعً 
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ا عون ابون شوهابا ورواه أبوو داود مون نوو  رديء مون التمورا والحودي  مقطوو  ا( وهوو أيًضو(حبيق ابن عذق ول))
طريق س يان بن الحسينا وسيلمان بن كثيرا والنسائي من طريق عبد الجليلا ثالثتهم عن ابن شهابا عون أبوي 

يووف عوون أبيووه قووال: نهووى رسووول هللا صوولى هللا عليووه وسوولم عوون الجعوورور ولووون الحبيووق أن نأمامووة بوون سووهل بوون ح
 يؤخذا في الصدقة.
فعلوى كول حوال الورديء ل يؤخوذا والكورائم ل  }ول تيممووا الخبيو  منوه تن قوون ايته: وفيه نزلت: زاد النسائي في رو 

نمووا يؤخووذ فووي الزكوواة أوسوواط المووالا مراعوواًة للطوورفين المعطووي وا،خووذا فووال ين وور  لووى مصوولحة المسوواكين  ؛تؤخوذا وا 
 على حساب األغنياءا ول العكس.
ل يكلف أن يشتري يؤخذ منا اطيب  ذا كان النخل كله جعرورً   ؟ه وا 

 ".الصدقة في منه يؤخذ ول المال صاحب على يعد وهو :ا يعني ابن شهابقال يقول:
الكيلوو بمائوة وعشورينا  ايسومونه ملكوي اسوكري الملكويالا المال كله خيارا كله جيدا كلوه مون ا ذا كان كله اختيارً 

ل مووا يؤخوذ؟ يؤخووذ  ذا  هوول  ال كلووه كوذاا وكووذا لوو كووان كلوه رديًئووااكووان المونعوم يؤخووذ منوه كوورائم هوذها نعووما يؤخوذ وا 
 يكلف صاحب المال أن يشتري متوسط؟ نعم؟

 طنلا:......
 لا أقل بكثير.
 طنلا:......

 وجدنا بثمانين وبمائة. نحن نعما
 طنلا:......

أن ا  لووى هوذا مشووكلةا نعوما وهوول يكلوف الغنووي أن يشوتريه؟ المقصووود هعلوى كول حووال وصولنا  لووى حود ا سووراف فيو
 هذا نو  من التمر تجب فيه الصدقة يتصدق منه ولو لم يأكله ال قيرا المقصود أن فريضة هللا ل بد أن تمضي.

 طنلا:......
 ايتصوورف فيووها المقصووود أنووه الغنووي كمووا نالحووج حووال ال قيوورا نالحووج أيًضوو ال بوود أن تمضووي فريضووة هللاا يبيعووه

 مصلحة الغني المتصدق.
يعني كون المال كله من هذا النوو  مون غيور تويمما موا تويمم ول قصودا يعنوي  ا الخبي  }ول تيممو قوله جل وعال: 

 ما قصد الخبي ا أخذ من ماله الذي عنده.
نموا" قال مالك:  فوي يكوون  وقود االصودقة فوي منوه يؤخوذ ل والسوخل ابسوخالها صواحبها علوى تعود الغونم ذلوك مثول وا 

" نوو  مون أجوود التمورا ومثلوه البرنويا وموا أشوبهه أشوبهه وموا رديالب ذلك من امنها الصدقة تؤخذ ل ثمار األموال
 ".خياره من يؤخذ ل كما أدناه من يؤخذ ل افي الجودة

نما يؤخذ من أوساطه.  وا 
نما" :قال  ".المال أوساط من الصدقة تؤخذ وا 
خوذ نصوف أو ثلو  آ أنا عندي الثالثة أنوا ا جيد ومتوسط ورديءا أنا :بالطرفينا لكن لو قال صاحب المال ارفقً 

صوودقة مووون الجيووودا والنصوووفا والثلووو  الثووواني مووون المتوسووطا والثالووو  مووون الووورديءا يعنوووي ا،ن أصوووحاب الموووزار ا 
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صاحب مزرعة عنده عشرة أنوا  من التمرا هل نقول: أخورا صودقة كول نوو  منوها أو نقوول: ان ور  لوى المتوسوط 
 وأخرا الصدقة منه؟

لمتوسط كله ما ي ي بصدقة البستانا يعني ين ر ما قرب منها من أعلى هذا األصل من المتوسطا لكن  ذا كان ا
وأدنووى؟  ذا افترضوونا أن عنووده عشوورة أنوووا ا فووي رقووم واحوود ورقووم اثنووين  لووى عشوورة موون حيوو  الجووودةا الم توورع أن 
يأخذ خمسة وستةا نعما خمسة وستةا ما وفوت خمسوة وسوتةا يطلوب  لوى أربعوة وينوزل  لوى سوبعةا لكون موا يتعودى 

 ي  يطلب  لى الغالي الن يسا ول  لى الرديء.بح
البستان فيه خمسمائة صا ا ثالثمائة صا  من النو  الناهي الجيدا ومائتين صا  مائة  ا ذا كان نصف البستان

 نأخذ الصدقة من هذه المائة المتوسطة؟ نكون بهذا  لمنا ال قراء. :متوسطا ومائة رديءا هل نقول
 طنلا:......

هذها أقول: هوذا عنوده ثالثمائوة صوا  مون النوو  ال واخرا ومائوة مون المتوسوطا ومائوة مون الورديءا  ا قريبة مننعم
 من الجيد لنعدل في هذا؟ نعم؟  ة كلها من المتوسطا أو نتناول شيًئا ن الزكا :هل نقول

 طنلا:......
كوون بوذلك عودلنا بوين يعني بالنسبةا نأخذ نصف الصدقةا صنف الزكاة من المتوسط ونص ها من الجيودا نعوما فن

 األغنياء وال قراء.
" النخيوول واألعنوواب هووي واألعنوواب النخيوول  ل الثمووار موون يخوورو ل أنووه :عنوودنا عليووه المجتمووب األموور: "مالووك قووال

ولووذلك الرطووب مووا  ؛التووي ثمرتهووا  وواهرةا وهووي التووي ل تؤكوولا تؤكوول رطبووة وتؤكوول جافووةا لكنهووا ل تووؤدى  ل جافووة
ولوذا جواء فوي الحودي   ؛تسوتطيب أن تبيوب مائوة صوا  رطوب بمائوة صوا  جواف؟ موا يمكونيكالا لماذا؟ يعنوي هول 

( مادام يونقو موا يبوا  بالجوافا  نموا يخوروا (ا))فال  ذً ( قيل: نعما قال: ))أينقو الرطب  ذا جف؟(الصحيح: 
 لين ر ماذا يساوي بعد الج افا وحينئذ تقدر زكاته حينئذ.

 فيخوورو ااوعنًبوو ارطًبوو يؤكوول واألعنوواب النخيوول ثموور أن وذلووك ابيعووه ويحوول صووالحه يبوودو حووين يخوورو ذلووك فووإن
ا يعنوي ل غنيواء وال قوراءا يخورو علوى األغنيواء ليتصورفوا فوي موالهم؛ ألنوه يجووز النواس علوى للتوسوعة أهله على

ا الهم بيعها ويجوز لهم األكل منها لكن لو لم يخورو ول تخورا زكاتوها ول يكوال حتوى يجوفا صوار علويهم ضويقً 
 ثوم اعلويهم ذلوك فيخورو اضويق ذلوك فوي أحود علوى يكوون  ولوئال؛ ن ول يتصرفو  ن  يستطيعون يأكلونا ول يبيعو ل

بوه كيوف شواءواا يوأكلونا يبيعوونا يتصودقونا األمور  لويهم؛ ألن  ن وينت عوو  اشاءوا كيف يأكلونه وبينه بينهم يخلى
 ".عليهم خرو ما على الزكاة منه يؤدون  ثمحق المساكين عرفا 

نما ارطبً  يؤكل ل ما فأما: "الكم قال ؛ ألن الخورو  نموا يخورو ل فإنوه اكلهوا الحبووب مون حصواده بعود يؤكول وا 
أحوود  ههووو لحاجووة النت ووا  بووه قبوول أن يجووفا وهووذا  ذا وجوود فووي العنووب التموورا فإنووه ل يوجوود فووي الحبوووبا مووا فيوو

 ذا تووم نضووجها نعووم يعنووي أخووذ  اسووتعماله يأخضوور ثووم يأكلووها قوود يؤكوول منووه شوويءا لكوون األصوول فوو يخوورو سوونبالً 
ل ما؟  سنابل يسيرة بحي  تؤكلا أو عندنا مزارعين وا 

 طنلا:......
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القمحا األصل أنه  ذا تم حصاده ونقي وتم نضجه يؤكلا لكن موا يمنوب أنوه  لا ا،ن عندنا الزرو ا زرو  الحبا
بوة بوين النواسا لكنوه موا هوو باألكول وتؤخوذ منهوا بالمنقواأا أشوياء مجر  ايؤخذ منه سنابل وتعرع على النوار يسويرً 

 المعتادا نعم.
 طنلا:......

لكن ليس هذا هو األصل فيها ما دام بدا صالحها بدو الصالغ في اشتداد الحبا  ذا اشتد الحب يعني بدا  نعما
 صالحها فيجوز بيعها لكن قبل ذلك ما يجوز بيعه؟

 طنلا:......
 اشتد ما تؤمن عليه العاهة.ل ما يؤمنا ما تأمن عليه العاهةا مادام ما 

 طنلا:......
ما نضج هذاا األخضر ما نضوجا يعنوي موا اشوتدا يعنوي كونوه يؤخوذ منوه سونابلا يعورفا يمكون ت علونهوا أنوتم  ال

 .ل ي عله؟ أحد هفي اوغيركم
 طنلا:......

ل؟يستعملا فمثل هذا شيء يسير ل يلت ت  ليها وليس باألكل الحقيقيا يعني يمكن أن يخب نعما  ز وا 
 طنلا:......

 وهو أخضر ما اشتد؟
  طنلا:......

لوذا ل  ؛ شكالا لكون موا يوأمن العاهوة  ذا لوم يشوتد ه شكالا  ذا كان بشرط القطب ما في هبشرط القطب منتهي ما في
 ي واحد كبير السنا نعم.غ؟ اصطالحات مزارعينا نبماذايجوز بيعها  ذا اشتد الحب يصير يقولون 

 طنلا:......
 لكن بزكاة المعشرا نعم. امن عروع التجارةا تزكي قيمته االقطب تزكي قيمتها صار عرًض  شرط

 طنلا:......
 ين؟أ

 طنلا:......
  ن شاء هللا؟ اي تحضره لنا غدً غما أنت تب

 طنلا:......
 من قاله هذا؟
 طنلا:......

 صحيح.
 طنلا:......

نو على الثقة عند مالكا الثقة عند الشافعيا كل من السيوطي هذاا قبله الحافج ابن حجر في تعجيل المن عةا 
  ن شاء هللا يحضر. ايطلق هذا التعديل مب ا بهاما وغدً 
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نمووا ارطًبوو يؤكوول ل مووا فأمووارحمووه هللا: " مالووكيقووول  ؛ ألن يخوورو ل فإنووه اكلهووا الحبوووب موون حصوواده بعوود يؤكوول وا 
 ي  ل بعد أن تشتد.الخرو  نما هو لحاجة النت ا ا والنت ا  في الحبوب ما يأت

 طنلا:......
 بشرط القطب.
 طنلا:......

 لكن هل هذا فيه زكاة؟ نعما
 طنلا:......

ل ما فيها زكاة؟  الخضروات وال واكها فيها زكاة وا 
 طنلا:......

 نناقأ كالم ا مام رحمه هللا تعالى. نحن
 طنلا:......

بوووبا والزيتووونا ومووا ل زكوواة فيووه موون الثمووارا كلهووا كوول مووا يؤخووذ موون األموووال فووي أبووواب لحقووةا زكوواة الح سوويأتي
  ن شاء هللاا ل نتعجل. ستأتي
نمووايقووول:  يعنووي  ااألمانووة فيهووا أهلهووا علووى فإنمووا ااحب وو وخلصووت وطيبوهووا ودقوهووا حصوودوها  ذا فيهووا أهلهووا علووى وا 

ي  لو رأى نخلة الخرو يضمن حق المساكينا يأتي الخارو الخبير والمال ما تصرف فيها وهو في مكانها بح
ين الثمرة؟ يناقشها لكن لو ترك األمر حتى ييبسا نعما بعد الجذاذ وبعد التنقية والتص ية ما يودرى أمجذوذة قال: 

ا ا،ن المزرعوة ماداموت قائموةا الثمور األمانوة فيهوا أهلهوا علوى فإنمواولذا قال:  ؛كم عدد النخلا ول كم عدد المنتج
 ذا حيزت  لى مكان آخر ما يعرف النقوا نعم يعرف النقوا يعني لو  على رؤوس الشجر يعرف النقوا لكن

ن هوذه الصوبرة هوي ثمورة هوذا البسووتان؟ موا تسوتطيبا فإنموا علوى أهلهووا  صوبرة تمور هول تسوتطيب أن تقووول:  أحضور
 ".ناعند فيه اختالف ل الذي األمر وهذا النصابا االزكاة فيه تجب ما ذلك بل   ذا زكاتها يؤدون فيها األمانةا 

مون النواس عنوده مون القموح موا مقوداره عشورة أطنوانا فلموا جواء السواعي قوال:  ااسوت اع بوين النواس أن زيودً  اطيب
أين قمحك؟ قال: هذا هوا فإذا به طن واحدا أو اثنين أو ثالثة أو خمسةا والمست يع عند الناس أن ماله أكثرا 

هوذا؟ كيوف  ذهوب أيونيحاسوبها  انصب السولطان أميًنو هل يك ي أن يوكل  لى أمانته؟ قالوا:  ن اتهم بكتمان شيء
تصرفت بهذا؟ ويسوأل ويتثبوت؛ لوئال تضويب حقووق المسواكينا وكثيور مون النواس يتصورف فوي أمووال التجوارةا ا،ن 

رأس مالووه عشوورة ماليووينا ومسووجل عنوود الدولووة فووي مصوولحة الزكوواةا رأس مالووه خمسوومائة ألووفا هووذا  شووخو مووثاًل 
  يبيحون بجميب ما عندهم.موجود بين التجارا نعما ل

وبعضهم يتذر  بشيء يقول: أنا أريد أن أخرا زكاتي على ن وريا لوي أقواربا ولوي معوارفا ولوي جيورانا وهنواك 
نووي دفعووت جميووب زكوواتي   :حوووائج أعرفهووا ل يعرفهووا غيووريا والنوواس يعرفووون عنوودي أموووال ول يعووذروننيا ولووو قلووت

 عند الناس. ابعع مالها هذا يحصل كثيرً للدولة ما عذرونيا فهو بهذا يتذر  ويكتم 
بول الودولا هوذا شوخو عنوده أموووال وبعضوهم يرتكوب مثول هوذا مون أجوول التبعوات التوي ت ورع علوى األمووال موون ق  

 طائلة ل بد ي رع عليه كذاا وهللا المستعان.



16 
 

 طنلا:......
ن احتوواجوا  لوووى هووو النوواس ل شووك أنهوووم يتحووايلون علووى األن موووةا يتحووايلون  ن احتوواجوا  لووى ال ال رفوووب رفعووواا وا 

قوود تكووون لهووم  االخ ووع خ ضووواا ويقوول فوويهم الصوودوق األمووينا قوود يكووون لهووم تووأويالتا قوود يكووون لهووم أعووذارا نعووم
حاجاتا لكن مب ذلك األصل في التجارة األمانةا التاجر الصدوق األمين له وضعها هذا األصلا لكن  ن ترتب 

 م ل يجيزه الشر ا وأمكن التحايل عليها هذا شيء آخرا نعم.على ذلك  لما  ن وجد في بعع األن مة  ل
 طنلا:......

 على كل حال هذه أمانة  ذا سلمها لولي األمر برئت ذمته منهاا  ذا أخذها ولي األمر سلمت.
 طنلا:...... 

أدفوب لهوم ما عليها هو  ذا سلمهاا هو مأمور بأن يسلمها  لوى مون أسوند  ليوه األمورا لكون بعوع النواس يقوول: أنوا 
 أما من أعرفه من معارفه وأقاربه نعم. اأصرفه على ن سيا يعني أدفعه  لى من يستحقه امن الزكاةا وجزءً  اجزءً 

 طنلا:......
 يعني مب المكوس والجمارك؟

 طنلا:......
ن كانووت تؤخووذ منووه  لًموو امختووارً  اعلووى كوول حووال موون سوولم المووال طائًعوو واسووتطا  أن  الووولي األموور برئووت ذمتووها وا 

 يتحايل هذه مسألة أخرى.
ا ويغلوب علوى ال ون أنوه يصورفها مون مصوارفها تسولم اعلى كل حال المحرم ل يقره أحدا ومادام ولي األمر مسولمً 

 لها وتبرأ الذمة  ن شاء هللا تعالى.
 ابيعووه وحوول طوواب  ذا رءوسووها فووي وثمرهووا أهلهووا علووى يخوورو النخوول أن عنوودنا عليووه المجتمووب األموور: "مالووك قووال

 ذا طابتا يعنوي  ذا أزهوتا  ذا احمورت واصو رتا ل قبول ذلوكا يعنوي  ذا أمكون بيعهوا؛ ألنوه قبول ذلوك ل تخرو 
يؤكول منهووا شوويءا ول يبووا  منهووا شويءا والخوورو فائدتووه ضوومان حووق المسواكين لووئال يؤكوول منهووا أو تبووا  قبوول أن 

 يحرز حق المساكين.
قة تؤخووذ  ذا اسووتقر الوضووبا وضووب التموورا ل تؤخووذ وهووو ا ل قبلووه؛ ألن الصوودذاذالجوو عنوود اتموورً  صوودقته منووه ويؤخووذ

 تخوورو أن بعوود جائحووة الثموورة أصووابت فووإن اابلووحا ول تؤخووذ وهووو رطووبا  نمووا تؤخووذ الزكوواة  ذا اسووتقر وصووار تموورً 
؛ ألن الصوودقة والزكوواة عنووده صوودقة علويهم فلوويس كلووه بووالثمر الجائحووة فأحاطوت ا تقطووباتجووذ أن وقبوولا أهلهووا علوى

 بصوا  ا يعنوي بحيو  تجوب فيوه الزكواةاافصواعدً  أوسوق خمسوة يبلو  شويء الثمور من بقي فإن مالامتعلقة بعين ال
 الكورم فوي العمول وكوذلك ازكاة الجائحة أصابت فيما عليهم وليس ازكاته منهم أخذ -وسلم عليه هللا صلى- النبي
ذا مثل النخلا العنبا ااأيًض  تعوددةا ل شوك أنوه يجموب هوذه ا له فورو  فوي بلودان ممت رقة أموال قطب لرجل كان وا 

شريك مب زيدا وشريك مب عمروا وشريك موب  امت رقة أموال في اشتراك أو األموال المت رقة ويزكيها دفعة واحدةا
 يبلو  ل بكرا وله مساهمة في بلد كذاا ومساهمة في أرع كذاا يجمب هذه األموالا أو اشوتراك فوي أمووال مت رقوة

 االزكواة فيوه تجوب موا يبلو  بعوع  لوى ذلوك بعوع جموب  ذا وكانوت االزكواة هفيو تجوب موا قطعوه أو شوريك كول موال
 ".زكاتها ويؤدي يجمعها فإنه
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فيزكي ذو القطب المجتمب منها النصاب كالماشية المت رقوةا لوه عشور مون الغونم فوي كوذا موب الراعوي فوالنا وعشور 
 ن مب عالنا وكذا يجمعها فيؤدي زكاتها.و مب الراعي فالنا وعشر 

شووتراك فكوول يراعووي مالووه دون مووال شووريكها كوول يزكووي مالووه دون مووال شووريكها لكوون  ذا كووان الشووريك ثقووة وكووذلك ال
ووكله في  خراا زكاته المسألة م ترضوة فوي ثقوةا تبورأ ذمتوه بتوكيول الثقوةا موا لوم يتبوين لوه خوالف الواقوبا وبعوع 

 زكاةا فال تبرأ ذمته بهذاا نعم.والثاني  ما ينسى أو ما فهم الوكالةا فال تخرا ال االناس يعتمد على شخو
 طنلا:......

 ذا اسووتقر نصوويب المسوواكين وفوورط فووي  يصوواله  لوويهم فأصووابته جائحووة يضوومنها يعنووي قبوول أن  .ان وور  لووى الت ووريط
 تستقر.

 طنلا:......
أصوابه  ا وجبت عليه الزكاة اليوم وتركها ما أوصلها  لوى أربابهوا ثوماما عليها يؤخذ منه زكاتها لكن لو كان م رطً 

نعما وجب فيهوا حوق  امن التمور أو أكثر أو خمسمائة صا  تمر وضعها في غرفة اطن   ما أصابها افترع مثاًل 
ل شيء ف سد التمر وأخرها عن  يصالها  لى أربابها  المساكينا ثم بعد ذلك تبين أن هذه الغرفة ينزل عليها ماء وا 

 يضمن.
 طنلا:......

 ترك لهم توسعة.ي
 طنلا:......

 حيح  ن شاء هللاا توسعة.ص
 هذا اقت اح.

يقالل: أقت ح أن السنئل إذا سأل سؤال ءفهي أن تلوهلل السؤال حتب يسمع من وتن ع  ن ط ي  الء ك ل الكذلك 
مدن للدنلي مدن هدذه المءدكا ل الالسدنئل يكدالن فدي  افكيود ً  لإذا خ ج الهلل س في أء ط  الكذلك من حضد  الدهلل س

 .نيسمع ءوئً  المقهللم ل الالذ  في لهني  الحاق   
المقصود أن هذا سؤال ملحا وطلب من قبل الجميبا لكن من الممل أنه كلموا سوأل شوخو يعواد سوؤاله ثوم يجواب 

ا جابووة تكووون فوريووة مووا يلقووى لهووا بووالا تخوورا يعنووي بمجوورد سووما  السووؤالا وتكلووف خووالف الطبووب  اعنووها وأحياًنوو
ا وجوابوه مموا يحتاجوه ا خووان يعواد  ن شواء هللا امهم ووخالف العادة قد يشقا لكن بقودر ا مكوان  ذا كوان السوؤال 

 تعالى.
 .على محمد اللهم صل   


